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Descriere foto:

Şeful Comisariatului Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor (CJPC) Constanţa, Horia Constantinescu, a declarat joi, î
conferinţă de presă, referitor la conflictul iscat în urma unui control la terasa Zorba's din staţiunea Neptun, soldat cu
agresiuni fizice şi verbale, că i se pare strigător la cer că s-a ajuns ca românii să fie dezbinaţi.

'Mi se pare strigător la cer ca, în Anul Centenarului Unirii, românii să ﬁe dezbinaţi, iar criteriul pentru care să ne aruncăm unii
invective este apartenenţa la un partid politic sau apartenenţa la oricare dintre idei, idee care poate ﬁ dezbătută, come
comunicată, dar nu bătută cu parul', a spus Constantinescu, menţionând că în timpul scandalului iscat la respectiva
reprezentanţilor CJPC li s-au adus injurii ce vizau şi PSD.

El a mai spus că îşi asumă faptul că este membru PSD. 'Da, îmi asum, sunt membru PSD. Vreau să răspund unei alte acuza
Liviu Dragnea m-a trimis, nu domnul preşedinte m-a trimis pe această terasă', a afirmat şeful CJPC Constanţa.

Horia Constantinescu a adăugat că agenţii economici trebuie să respecte normele legislative în vigoare, indiferent cine este,
la conducerea ţării. 'Nu vorbim neapărat de incidentul de ieri, vorbim despre o situaţie, vorbim de nişte principii, vorbim
atitudine a comercianţilor faţă de autoritatea de control, un reprezentant al unui stat de drept, indiferent cine se aﬂă la cond
politică a acestuia. Peste ani vor ﬁ alţi colegi comisari şi alte colege comisar, care nu trebuie să traverseze ceea ce a tra
colega noastră. Este motivul pentru care am părăsit o acţiune de control la care mă aﬂam, la o terasă învecinată, pentru a aju
momentul la care colega a semnalat că a fost îmbrâncită, admonestată, înjurată de către un consumator, dar de precizat că
metri se aﬂa proprietarul acestei terase. (...) Suntem pregătiţi să demonstrăm că vrem să strângem mai tare rândurile, ală
colegii din poliţie, care mi-aş ﬁ dorit să ﬁ avut o atitudine mai fermă, mă refer la primii prezenţi pe terasă, să nu ne ﬁ lăsat p
degringoladă', a spus acesta.

Miercuri după-amiază, şeful Comisariatului Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor (CJPC) Constanţa, Horia Constantine
anunţat că a fost bătut de mai mulţi bărbaţi, având echimoze în zona gâtului şi un dinte spart, iar colega sa de serviciu îmbrân
timpul unui control în staţiunea Neptun.

